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‘Any suﬃciently advanced technology is indistinguishable from magic.’
- Arthur C Clarke

Millaisia mahdollisuuksia uudet
teknologiat tarjoavat?

Internet of Things (IoT), eli esineiden Internet.

Älypuhelimet, nuo nykyelämän kaukosäätimet.

Informaation saatavuus ja päätöksenteon nopeus.
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Internet of Things

Internetiin ja toisiinsa liitetyt laitteet muodostavat esineiden
Internetin. Wearables (kellot, sporttirannekkeet, jne.),
beaconit, kodin automaatio (valaistus, lämpötila, hälytykset,
jne.), kasvien hoitolaitteet, …, muodostavat verkottuneen
kokonaisuuden.

- Yhdistä laitteet Internetiin ja globaaliin dataan

IoT on seuraava askel tekniikan kehityksessä; emme vain
tee asioita, mitä ihmiset haluavat, mutta saamme myös asiat
tekemään sitä, mitä ihmiset haluavat. Tämä kokemus tulee
olemaan personoitu, kontrolloitu, responsiivinen ja älykäs.

- Hallitse laitteita mistä vain milloin vain

Markkinointiin IoT tuo valtavasti mahdollisuuksia, koska
tekniikan kehitys tuo mukanaan uusia tarpeita ja
mahdollistaa vanhojen tarpeiden udelleenajattelun.

- Huolehdi fyysisestä, ohjelmallisesta ja
sopimuksellisesta tietoturvasta ja
yksityisyydestä

- Yhdistä laitteet toisiin laitteisiin
- Etsi laitteita fyysisessä ympäristössä

- Leiki ja kokeile laitteita sekä virtuaalisessa että
fyysisessä ympäristössä

iBeacon

iBeacon on Applen kehittämä majakka, joka lähettää
ympäristöönsä (vähävirtaisen Bluetooth LE:n avulla)
tunnistetietonsa, joiden perusteella mobiiliapplikaatio sekä
käynnistää itsensä että tarjoaa paikkaan kohdistettuja
ilmoituksia (kuten mainoksia). Beacon itsessään ei siirrä
mitään dataa, vaan vain herättää applikaation, joka huolehtii
lopusta.
Beaconit tarjoavat mahdollisuuden kohdennettuun
mainontaan käyttäjän tarkan sijainnin perusteella. Tämä
vaatii applikaation asentamisen, mitään tietoja ei siirretä
ellei sovellus ole asennettu.
Lähde: http://estimote.com/	


Älypuhelimet

The “Internet of Things” is becoming an “Internet of Me”—
all to simplify your life. - Google
Älypuhelimet muuttuvat älykkäämmiksi ja ne ohjaavat yhä
enemmän sekä ajankäyttöä että elämää
kokonaisuudessaan. Voitaisiin sanoa, että kännykkä on
kaukosäädin elämään.
Mobiililaite applikaatioineen tarjoaa mahdollisuus todella
tarkkaan markkinointiin.
Mobiilissa seurannan ja profiloinnin hyväksyminen
tapahtuu applikaatiotasolla (osittain jopa
käyttöjärjestelmän tasolla), joko asennuksen yhteydessä,
tai kun käyttäjä kirjautuu kyseisen palvelun käyttäjäksi.

- Aina mukana
- Ekosysteemi (Apple, Google, Microsoft) seuraa
käyttäjää
- Applikaatiot seuraavat käyttäjää
- Lokaatioon, persoonaan, käyttötottumuksiin,
käyttäjän tietoihin ja yhteystietoihin perustuva
tietokokonaisuus on markkinoinnin käytettävissä

Päätöksenteon nopeus ja Automaatio

Esineiden Internetin ja älypuhelinten mukana tulee 24/7
asiakastuki, lokaatioon ja hakuihin perustuvat välittömät
palautteet sekä valtava tarve tiedolle. Kaikki maailman tieto
on käden ulottuvilla.
Yrityksiä ja brändejä auttamassa ovat mm. markkinoinnin
automaatio ja programmatic marketing
Markkinoinnin automaatiossa käyttäjä hyväksyy (opt-in)
seurannan ja pääsee lead-nurture –putkeen.
Ohjelmallisessa markkinoinnissa aineisto on anonyymipää
ja kohdeyleisö on laajempi ja perustuu mm. segmentteihin.
Ilmaisia sovelluksia ei ole, koska käyttäjiltä kerätään
arvokasta dataa, jota myöhemmin hyödynnetään.

http://www.forbes.com/	


Esimerkki taustalla toimivista palveluista – Marketing Automation

Emails
Landing Pages
Campaign Management
Marketing Programs
Lead Generations
Prediction/Scoring
Lead Management

MARKETING
AUTOMATION

CRM Integration
Social Marketing
Resource Management
Marketing Analytics
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Real-life activities are increasingly
merging with and moving towards
the digital realm.
Customers remain driven by their
emotions.

Raja digitaalisen markkinoinnin ja perinteisen
markkinoinnin välillä hiipuu vähitellen pois.
Digitaalisuus ja uudet teknologia tarjoavat
mahdollisuuden tavoittaa käyttäjät tehokkaasti,
joskin samalla pitää kunnioittaa käyttäjien
yksityisyyttä. Vaikka juridisesti oltaisiinkin kuivilla,
käyttäjien kokemus ja tunne tulee myös
huomioida.
Juridiset kysymykset ja palveluiden vaikutukset
käyttäjien yksityisyyteen tulee selvittää hyvissä
ajoin, muuten hieno idea saattaa karahtaa kiville.
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Kiitos.

